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BAB V 

PEMBAHASAN 

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjawab rumusan masalah yang sudah 

tercantum diatas, yakni: bagaimana representasi kesenjangan gender dalam video musik The Man 

karya Taylor Swift? yang akan peneliti kaji dengan pendekatan semiotika milik Roland Barthes. 

Selain itu dalam mengkaji penelitian ini, peneliti akan mengelompokkan setiap scene berdasarkan 

premis dari Mansour Fakih. Fakih menjelaskan bahwa bentuk–bentuk kesenjangan gender terdiri 

dari: (Fakih, Mansour. 2008:14-23) 

1) Marginalisasi dan stereotip atau pelabelan:  

Marginalisasi adalah bentuk kesenjangan gender dengan menganggap perempuan tidak 

dapat berkontribusi dalam pekerjaan tertentu dikarenakan stereotype tertentu yang ada 

di masyarakat. 

2) Subordinasi dan kekerasan: 

Subordinasi adalah bentuk kesenjangan gender dengan menganggap salah satu gender 

memiliki nilai lebih tinggi daripada gender yang lainnya. Salah satu akibat dari tindakan 

subordinasi ialah kekerasan gender. 

3) Beban kerja adalah bentuk kesenjangan gender yang terjadi oleh karena pandangan di 

masyarakat secara bias gender tentang suatu pekerjaan. 
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5.1.A Marginalisasi dan stereotip 

a. Denotasi 

Gambar 1. 

Tyler Swift membuang kertas yang diberikan karyawannya. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Gambar 2. 

Beberapa karyawan wanita memperebutkan kertas yang dibuang Tyler Swift dengan senang. 
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Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Gambar 3. 

Tyler Swift memberikan bump fist kepada karyawan laki-lakinya. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

 

Gambar 4. 

Terlihat Taylor Swift mengangkat tangannya dan orang-orang bertepuk tangan.  
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Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Gambar 5. 

Terlihat seorang wanita mengangkat mugnya dengan kalimat “I’D BE THE MAN” 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Durasi: 00.01-00.31 dan 03.06-03.07 

Visual: 

Pada durasi 00.01-00.31 memperlihatkan potongan scene video musik The Man, 

adapun adegan yang ditampilkan adalah: adegan seorang pria membuang kertas 

sembarangan yang didapat dari karyawannya. Melihat pria tersebut membuang kertas itu, 

beberapa karyawan wanita berusaha memperebutkan kertasnya dengan wajah gembira 

yang menunjukkan ke superpower pria tersebut.  

Setelah membuang kertas tersebut, pria itu mengajak toss karyawan laki-laki lain, 

berusaha untuk mendapatkan persetujuan atas tindakannya. Perilaku superpower pria ini 

terlihat dalam adegan seorang karyawan wanita yang mengangkat mugnya yang 

bertuliskan “I’D BE THE MAN”. 

 

Audio:  

I would be complex 
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I would be cool 

They'd say I played the field before I found someone to commit to 

And that would be ok 

For me to do 

Every conquest I had made would make me more of a boss to you 

I'd be a fearless leader 

I'd be an alpha type 

When everyone believes ya 

What's that like? 

Teknik Pengambilan Gambar: 

Berdasarkan scene ini, dilakukan pengambilan gambar dengan menggunakan 

teknik eye level. Eye Level teknik pengambilan gambar dengan tujuan untuk 

menyejajarkan posisi objek dengan pandangan mata orang. Dalam scene ini eye level 

digunakan untuk mensejajarkan objek dengan penglihatan penonton, yang menjadi objek 

adalah pria dan karyawan lain yang sedang berada di kantor. 

Sementara itu jika berdasarkan ukuran objek, teknik pengambilan gambar adegan 

ini diambil dengan menggunakan long shot. Teknik long shoot sendiri teknik pengambilan 

gambar yang dilakukan dari jarak jauh sehingga bagian seluruh objek hingga latarnya 

terlihat dengan jelas. 

Mengacu pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan eye 

level dan long shoot bertujuan untuk memperlihatkan latar tempat dan aktivitas dari seluruh 

karyawan yang ada di kantor tersebut serta mensejajarkan dengan mata penonton yang 

melihat video musik tersebut. 

Lighting: 

Adapun Pencahayaan yang digunakan dalam kedua scene tersebut adalah creating 

light. Creating light sendiri adalah sebuah konsep pencahayaan yang menggunakan sumber 
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cahaya yang diciptakan oleh manusia (Malkiewicz, 2005: 125). Berdasarkan penjelasan 

diatas, jika dikaitkan dengan scene ini sumber cahaya yang digunakan adalah cahaya lampu 

yang berasal dari ruangan kantor, hal tersebut dapat dilihat dari arah datangnya cahaya 

yang berasal dari atas objek video. 

b. Konotasi: 

Berdasarkan pemaparan makna denotasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diperoleh konotasi demikian, pertama dapat dilihat melalui latar tempat. Pada scene 

tersebut latar yang ditunjukkan adalah situasi perkantoran. Secara harfiah perkantoran 

sendiri merupakan tempat orang bekerja dan di dalamnya terdapat sebuah sistem hirarki 

mengenai pembagian kerja (Merriam Webster. 2022). Berdasarkan informasi yang 

diperoleh melalui investopedia menjelaskan bahwa, sistem hirarki atau dikenal dengan 

Corporate Hierarchy yang merupakan sebuah sistem yang memposisikan orang-orang 

yang berada didalamnya seperti susunan piramida. Pada tingkatan atas piramida dikuasai 

oleh sang pemimpin dan biasanya berjenis kelamin laki-laki. Peran sebagai pemimpin 

terlihat dari bagaimana orang-orang di bawahnya memperlakukan pimpinannya dengan 

baik dan penuh rasa hormat (Kenton, Will. 2013). 

Sikap hormat, rasa segan dari karyawannya laki-laki yang mengakui bahwa Tyler 

Swift adalah bos atau alphanya terlihat melalui ekspresi dan gesture dari orang-orang 

kantor. Hal ini terlihat dari gesture fist bump1 yaitu mengepalkan tangan dan menyentuh 

kepalan tangan yang dilakukan bos kepada seorang karyawan pria untuk menunjukkan 

sikap ramah dan mengakui bahwa Tyler adalah bosnya. hal tersebut didukung dengan audio 

berbunyi “Every conquest I had made would make me more of a boss to you” yang 

menunjukkan bahwa karyawannya setuju bahwa pria tersebut adalah bosnya dengan 

membalas fist bump oleh Tyler Swift.  

Tyler Swift dilihat oleh karyawannya sebagai pemimpin juga alpha mereka. Hal 

tersebut terlihat dari gesture tepukan tangan yang meriah oleh karyawan ketika 

pemimpinnya mengangkat kedua tangannya dengan membusungkan dadanya dengan 

diiringi audio “I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type, When everyone believes ya, 

                                                           
1 Fist bump yaitu salam dengan mengepalkan tangan dan menyentuh kepalan tangan orang lain untuk menunjukkan 

keramahan atau sambutan. Cambridge Dictionary. 2022. Cambridge University Press 2022. Diakses dari: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fistbump  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fistbump
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What's that like?” untuk menunjukkan sikapnya sebagai pemimpin yang berkuasa kepada 

karyawan-karyawannya. Secara harfiah tepuk tangan yang meriah diartikan sebagai 

kesukaan atau pengakuan terhadap seseorang (Cambridge dictionary press. 2022. Clap). 

hal tersebut dilakukan oleh orang-orang kantor terhadap Tyler Swift. 

Tyler Swift merasa dirinya sebagai pemimpin dan alpha yang berkuasa terhadap 

karyawan-karyawannya. Terlihat dalam adegan ketika Tyler yang membusungkan dada 

dan mengangkat tangannya yang membanggakan dirinya sebagai pemimpin atau alpha 

male yang berkuasa. Hal ini juga didukung dengan pengertian membusungkan dada oleh 

KBBI yang mempunyai arti menyombongkan/ membanggakan diri (Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Republik Indonesia. 2016. Membusungkan dada). Melalui adegan seorang karyawan 

perempuan mengangkat mug bertuliskan I’D BE THE MAN menunjukkan bahwa 

perempuan tersebut ingin menjadi seorang laki-laki seperti bosnya dikarenakan akan lebih 

mudah untuk memimpin sekelompok orang dan mendapatkan respek dari karyawan-

karyawan lainnya.  

Berdasarkan tipe kepemimpinan alpha male diperlukan dalam menjadi pemimpin 

dalam setiap organisasi yaitu meningkatkan kinerja setiap rekannya dan memiliki sikap 

yang ulet, membangkitkan semangat kerja. Akan tetapi tipe alpha male juga memiliki 

dampak negatif atau racun bagi rekan kerjanya yang dapat membuat persaingan yang 

menjadikan musuh antar rekan kerja untuk memenuhi ambisinya. Dr. Sydney Ceruto dalam 

tulisannya di forbes.com mengatakan alpha male memiliki sifat yang mendominasi, 

memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk memimpin. Berdasarkan sifat alpha male 

tersebut juga memiliki dampak negatif dengan adanya keinginan untuk berambisi dalam 

pekerjaan dengan bersaing antar rekan hingga dapat bermusuhan (Ceruto, Sydney. 2019. 

Corporate Pack Leaders: How Alpha Males Impact Business Organizations). Berdasarkan 

pengertian tersebut selaras dengan adegan dalam adegan dalam scene yang menunjukkan 

seorang karyawan wanita yang mengangkat mug yang bertuliskan I’D BE THE MAN, dan 

didukung lirik I'd be a fearless leader I'd be an alpha type yang menggambarkan jika 

karyawan wanita tersebut menjadi laki-laki lebih tak kenal takut dan tipe alpha akan lebih 

mudah menjadi pemimpin. 
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Bentuk marginalisasi dan stereotip yang ada di scene ini juga diperlihatkan melalui 

seorang bos laki-laki yang mendominasi dalam kantor, berkaitan dengan ini membuat 

karyawan perempuan yang bekerja dalam kantor memiliki keinginan untuk menjadi 

seorang laki-laki yang dapat dilihat dalam adegan seorang karyawan perempuan yang 

mengangkat mugnya yang bertuliskan ”I’D BE THE MAN”. Hal yang membuat seorang 

karyawan perempuan ingin menjadi laki-laki juga dapat dilihat dalam lirik Every conquest 

I had made would make me more of a boss to you, I'd be a fearless leader, I'd be an alpha 

type hal ini menyatakan bahwa apabila menjadi seorang laki-laki, dalam setiap keputusan 

yang diambil akan terlihat seperti bos, dan terlihat sebagai pemimpin yang tak kenal takut. 

 

5.1.B 

a. Denotasi 

Gambar 1. 

Tyler Swift sedang menelpon dengan kesal di atas yacht dengan beberapa perempuan berbikini. 
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Sumber: Screenshot video musik The Man  Taylor Swift 

Gambar 2. 

Tyler Swift membentak pelayan yang mengantarkan minuman karena tak segera pergi. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Gambar 3. 

Tyler Swift terlihat sedang bergembira dengan para wanita sedangkan pelayan tersebut terlihat 

kesal. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Durasi: 01.07-01.33 dan 03.08-03.10 

Visual:  
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Pada durasi 01.07-01.33 mempertunjukkan potongan scene video musik The Man 

adapun adegan yang ditampilkan adalah: adegan Tyler Swift sedang menelpon di atas yacht 

dengan wajah kesal kemudian seorang pelayan mengantarkan minuman kepadanya, namun 

Tyler Swift membentak pelayan tersebut karena tidak segera pergi. Pelayan tersebut pergi 

meninggalkan Tyler Swift dengan wajah yang kesal.  

Setelah selesai menelpon Tyler bersenang-senang dengan para wanita dengan 

ekspresi bangga. Sedangkan pelayan memalingkan wajahnya saat Tyler Swift sedang 

bersenang-senang. 

Audio:  

They'd say I hustled, put in the work 

They wouldn’t shake their heads and question how much of this I deserve  

What I was wearing, if I was rude  

Could all be separated from my good ideas and power moves  

And they would toast to me, oh, let the players play 

I’d be just like Leo in Saint-Tropez  

Teknik Pengambilan Gambar: 

Jika dilihat melalui pengambilan gambar, adegan pada scene ini diambil dengan 

menggunakan teknik Bird Eye. Bird Eye adalah Tyler Swift yang sedang menelpon dan 

beberapa wanita berpakaian bikini yang sedang berjemur. Adegan selanjutnya diambil 

dengan menggunakan teknik high angle. High Angle adalah Tyler Swift yang sedang 

membentak pelayan yang mengantarkan minuman. 

Sementara itu jika berdasarkan ukuran objek, teknik pengambilan gambar adegan 

ini diambil dengan menggunakan medium shot. Teknik medium shot sendiri teknik 

pengambilan gambar yang dilakukan dengan cara menyorot bagian pinggang hingga 

kepala objek sehingga gerakan objek terlihat lebih. 

Mengacu pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan bird 

eye, high angle dan medium shoot bertujuan untuk memperlihatkan latar tempat yang 

terdapat beberapa wanita berpakaian bikini sedang berjemur dan gerakan secara detail dari 
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Tyler Swift dan pelayan yang ada di atas yacht tersebut serta memperlihatkan bahwa 

pelayan sebagai objek yang kecil. 

Lighting: 

Adapun pencahayaan yang digunakan dalam scene tersebut adalah natural light. 

Natural light merupakan sebuah konsep pencahayaan yang menggunakan sumber cahaya 

dari alam (Malkiewicz, 2005: 133). Berdasarkan penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan 

scene ini sumber cahaya yang digunakan adalah cahaya matahari, hal tersebut dapat dilihat 

dari latar belakang tempat yang berada di lautan. 

b. Konotasi: 

Berdasarkan pemaparan makna denotasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diperoleh konotasi demikian, pertama dapat dilihat melalui latar tempat. Pada scene 

tersebut latar yang ditunjukkan di atas yacht (kapal pesiar) dengan seorang pria yang 

sedang bersenang senang dengan beberapa wanita. Hal ini menunjukkan bahwa pria 

tersebut mapan secara ekonomi dan sedang menikmati liburan, dikarenakan harga yacht 

sendiri yang mahal dan pria tersebut ingin menampilkan kemewahannya dihadapan para 

wanita. Tindakan tersebut selaras dengan arti secara harafiah yacht  atau kapal pesiar 

sendiri yang merupakan perahu besar dan mahal yang biasanya digunakan untuk balapan 

atau hanya sekedar berkeliling untuk bersenang-senang (Press, Cambridge University. 

2022. Yacht). 

Berdasarkan scene yang memperlihatkan seorang pria yang membentak pelayan 

yang mengantarkan sampanye karena tidak segera pergi setelahnya. Dalam hal ini 

menunjukkan bahwa pria tersebut tidak menghargai pelayanan yang baik dari pelayan, 

seperti pada umumnya setiap kita mendapatkan pelayanan yang baik, kita akan 

mengucapkan terima kasih. Perilaku ini mengindikasikan bahwa pria tersebut adalah alpha 

male yang arogan dan tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Hal ini didukung oleh 

pemaparan Gill Corkindale dalam tulisannya “Unmasking the Alpha Male” yang 

dipublikasi oleh Harvard Business Review yang menjelaskan tentang perilaku alpha male 

dalam sesi pelatihan yang mendapatkan beberapa kritikan oleh rekan kerjanya yaitu: 

eksplosif, tidak peka, tidak memiliki keseimbangan kehidupan kerja, memiliki sikap yang 

analitis, tidak emosional, dan tidak memperdulikan apa yang orang lain alami yang 
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mengakibatkan tidak menyadari efek yang ditimbulkan oleh keputusan mereka terhadap 

orang lain (Corkindale, Gill. 2007. Unmasking the Alpha Male). 

Berhubungan dengan hal di atas, pilihan minuman sampanye oleh pria tersebut 

ingin menambahkan kesan kemewahan, dan sedang bersenang-senang merayakan sesuatu. 

Hal ini juga dapat dilihat dari arti secara harfiah champagne (sampanye) oleh Cambridge 

Dictionary yang memiliki arti anggur putih atau merah muda bersoda mahal yang dibuat 

di daerah Champagne di Perancis timur yang sering diminum untuk merayakan sesuatu 

dan melibatkan kesenangan yang mahal lainnya (Press, Cambridge University. 2022. 

Champagne).  

Bentuk marginalisasi dan stereotip yang ada di scene ini juga diperlihatkan melalui 

lirik yang menggambarkan apabila seorang laki-laki yang memiliki kebiasaan berlibur, 

hidup bebas dengan melakukan semaunya, bergonta-ganti pacar dengan yang jauh lebih 

muda seperti Leo di Saint-Tropez tidak mendapatkan kritikan atau pandangan yang buruk. 

Berdasarkan hasil wawancara Vogue, Taylor Swift mengatakan “bagaimana hasilnya jika 

saya membuat semua pilihan yang sama, semua kesalahan yang sama, semua pencapaian 

yang sama, akankah ada kritikan tentang kehidupan cinta, pilihan karir, dan perilaku 

keseluruhan saya jika saya menjadi seorang pria?” (Gemmill, Allie. 2019. Taylor Swift's 

New Song "The Man" Calls Out Leonardo DiCaprio in Saint Tropez and Sexist Double 

Standards). Berbeda halnya dengan hal kehidupan percintaan pria yang mendapatkan 

kesempatan berkilau dan pandangan dari masyarakat untuk menjalani kehidupan 

sesukanya, dan apa yang dilakukan pria bisa dipisahkan antara setiap tindakan tidak selalu 

mencerminkan kualitas atau persepsi tentang pekerjaan. Hal ini yang mendasari adanya 

bentuk marginalisasi dan stereotip yang terdapat dalam scene ini.  

 

5.1.C 
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a. Denotasi 

Gambar 1. 

Setelah One Night Stand2, Tyler Swift pergi meninggalkan perempuan tersebut. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Gambar 2. 

Tyler swift berjalan dengan bangga karena berhasil one night stand dengan wanita, dan 

mendapatkan toss dari beberapa tangan. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

                                                           
2 One Night Stand adalah hubungan seksual yang berlangsung hanya satu malam. 

Press Cambridge Dictionary. 2022. One night stand. Diakses dari: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one-night-stand 
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Durasi: 01.34-01.50 

Visual: 

Pada durasi 01.34-01.50 mempertunjukan potongan scene video musik The Man, 

adapun adegan yang ditampilkan ialah: adegan seorang pria pergi meninggalkan wanita 

setelah melakukan one night stand. Dengan wajah gembira setelah bangun, Tyler Swift 

berjalan dengan mendapatkan toss dari beberapa tangan seperti seorang yang telah berhasil 

meraih suatu pencapaian. 

Audio: 

I'm so sick of running as fast as I can 

Wondering if I’d get there quicker if I was a man  

And I'm so sick of them coming at me again 

'Cause if I was a man, then I'd be the man 

Teknik Pengambilan Gambar: 

Jika dilihat melalui pengambilan gambar, adegan pada scene ini diambil dengan 

menggunakan teknik eye level. Eye Level adalah Tyler Swift, wanita yang ditinggalkannya, 

dan tangan-tangan.  

Sementara itu jika berdasarkan ukuran objek, teknik pengambilan gambar adegan 

ini diambil dengan menggunakan long shot. Teknik long shoot sendiri teknik pengambilan 

gambar yang dilakukan dari jarak jauh sehingga bagian seluruh objek hingga latarnya 

terlihat dengan jelas. 

Mengacu pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan eye 

level dan long shoot bertujuan untuk memperlihatkan latar tempat dan aktivitas dari seluruh 

ruangan tempat tidur, dan seluruh tangan-tangan yang memberikan toss kepada Tyler 

tersebut serta mensejajarkan dengan mata penonton yang melihat video musik tersebut. 

Lighting: 

Adapun Pencahayaan yang digunakan dalam scene tersebut adalah creating light. 

Creating light sendiri adalah sebuah konsep pencahayaan yang menggunakan sumber 

cahaya yang diciptakan oleh manusia (Malkiewicz, 2005: 125). Berdasarkan penjelasan 
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diatas, jika dikaitkan dengan scene ini sumber cahaya yang digunakan adalah cahaya lampu 

yang berasal dari ruangan tempat tidur, lorong tempat Tyler berjalan. hal tersebut dapat 

dilihat dari arah datangnya cahaya yang berasal dari atas objek video. 

b. Konotasi: 

Berdasarkan pemaparan makna denotasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diperoleh konotasi demikian, pertama dapat dilihat melalui latar tempat. Pada scene 

tersebut latar yang ditunjukkan di dalam ruangan kamar tidur dengan seorang pria yang 

sudah bangun dan meninggalkan seorang wanita yang setengah telanjang setelah berhasil 

kencan satu malam dengannya. Hal tersebut selaras dengan arti kamar tidur secara harfiah 

yang memiliki arti kamar untuk tidur, berhubungan dengan aktivitas seksual (Press, 

Cambridge University. 2022. Bedroom). Adegan dalam scene berlanjut memperlihatkan 

pria tersebut keluar meninggalkan kamar tidur dengan wajah gembira kemudian 

mendapatkan toss dari beberapa tangan seperti seorang yang telah meraih pencapaian 

sesuatu. 

Bentuk marginalisasi dan stereotip dalam scene ini terdapat dalam perlakuan pria 

tersebut yang meninggalkan wanitanya setelah one night stand seperti barang yang sudah 

dipakai lalu dibuang, kemudian setelah berhasil melakukan one night stand pria tersebut 

berjalan keluar kamar tidur dengan wajah gembira dan bangga karena telah berhasil 

mengencani seorang wanita dan juga mendapatkan toss untuk pencapaian tersebut. Hal ini 

berbanding terbalik kepada wanita yang melakukan one night stand akan berjalan malu 

dan tidak mendapatkan toss layaknya mendapatkan penghargaan, namun kritikan dan 

bahkan stereotip sebagai wanita murahan bahkan pelacur. Berdasarkan marginalisasi dan 

stereotip yang telah penulis paparkan, Terri Apter dalam tulisannya di welldoing.org juga 

mengatakan bahwa wanita dalam masa dewasa awal sering dipenuhi rasa penyesalan 

setelah melakukan one night stand. Hal ini dikarenakan wanita mengalami banyak 

perubahan yang terjadi, wanita juga lebih cenderung dipermalukan oleh lingkungan 
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sekitarnya dengan kata-kata “slut”3, “slag”4, atau wanita yang mudah untuk diajak 

berhubungan seksual (Apter, Terri. 2014. The Psychology of a One-Night Stand). 

5.1.D 

a. Denotasi 

Gambar 1. 

Suasana di klub malam, beberapa pria sedang memperbincangkan tentang tubuh wanita 

idamannya. 

                                                           
3 “Slut” diartikan sebagai seorang wanita yang memiliki hubungan seksual dengan banyak pria tanpa hubungan 

emosional atau keromantisan. Press, Cambridge University. 2022. Slut. Diakses dari: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/slut .(2 Mei 2022). 
4 “Slag” adalah kata kata untuk menghina wanita yang memiliki banyak pasangan seksual. Press, Cambridge 

University. 2022. Slag. Diakses dari: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/slag. (2 Mei 2022). 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/slut
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/slag
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Sumber: Screenshot video musik The Man  Taylor Swift 

Gambar 2. 

Seorang pria terlihat minum dari tubuh seorang wanita, yang menunjukkan bahwa adanya wanita 

sebagai objek hiburan bagi pria. 

Sumber: Screenshot video musik The Man  Taylor Swift

 

Gambar 3. 

Terlihat uang yang dihamburkan di perut wanita yang memperlihatkan wanita sebagai objek 

yang dihargai karena tubuhnya. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift. 

Durasi 02.09-02.24  

Visual: 

Pada durasi 02.09-02.24 mempertunjukkan potongan scene video musik The Man, 

adapun adegan yang ditampilkan ialah: adegan beberapa pria sedang memperbincangkan 

lekuk tubuh wanita idamannya di klub malam. Setelah memperbincangkan wanita idaman, 

beberapa pria tersebut langsung menyewa beberapa wanita untuk menemaninya 

bersenang-senang. Beberapa pria bersenang-senang dengan menghamburkan uang di atas 

perut wanita tersebut. 

Audio:  

What's it like to brag about raking in dollars  
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And getting bitches and models?  

And it's all good if you're bad  

And it's okay if you're mad  

If I was out flashing my dollars  

I'd be a bitch, not a baller 

They'd paint me out to be bad  

So, it's okay that I'm mad  

Teknik Pengambilan Gambar:  

Jika dilihat melalui pengambilan gambar, adegan pada scene ini diambil dengan 

menggunakan teknik eye level. Eye Level adalah beberapa pria, beberapa perempuan yang 

sedang berada di klub malam. 

Sementara itu jika berdasarkan ukuran objek, teknik pengambilan gambar adegan 

ini diambil dengan menggunakan long shot, dan close up. Teknik long shoot sendiri teknik 

pengambilan gambar yang dilakukan dari jarak jauh sehingga bagian seluruh objek hingga 

latar terlihat dengan jelas. Adapun latar yang ditunjukkan adalah pengunjung klub malam 

lain, dan latar klub malam. Teknik close up memiliki arti sebagai cara pengambilan gambar 

yang dilakukan dari atas kepala hingga bawah leher objek sehingga ekspresi objek dapat 

terlihat jelas. Adapun objek yang ditunjukkan adalah gerakan tangan seorang pria yang 

menggambarkan lekuk tubuh wanita idamannya, dan memperlihatkan uang yang ditaruh 

di atas perut wanita. 

Mengacu pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan eye 

level, close up dan long shoot bertujuan untuk memperlihatkan latar tempat pada bar, 

ekspresi dengan jelas dan memperlihatkan aktivitas dari seluruh pengunjung yang ada di 

klub malam tersebut serta mensejajarkan dengan mata penonton yang melihat video musik 

tersebut. 

Lighting:  

Adapun Pencahayaan yang digunakan dalam scene tersebut adalah creating light. 

Creating light sendiri adalah sebuah konsep pencahayaan yang menggunakan sumber 
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cahaya yang diciptakan oleh manusia (Malkiewicz, 2005: 125). Berdasarkan penjelasan 

diatas, jika dikaitkan dengan scene ini sumber cahaya yang digunakan adalah cahaya lampu 

yang berasal dari dalam ruangan bar, hal tersebut dapat dilihat dari arah datangnya cahaya 

yang berasal dari atas objek video. 

 

b. Konotasi: 

Berdasarkan pemaparan makna denotasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diperoleh konotasi demikian, pertama dapat dilihat melalui latar tempat. Pada scene 

tersebut latar yang ditunjukkan di Strip club dengan beberapa pria sedang membicarakan 

bentuk lekuk tubuh wanita idaman mereka. Hal tersebut selaras dengan arti dari strip club 

yaitu bar dimana hiburan utama adalah para penari yang melepas pakaian mereka dengan 

menari mengikuti alunan musik (Press, Cambridge University. 2022. Strip club). Adegan 

scene berlanjut memperlihatkan seorang pria yang sedang minum dari gelas diatas perut 

wanita penari, dan setelahnya beberapa pria terlihat menghamburkan uangnya dan diakhiri 

dengan adegan yang memperlihatkan beberapa uang dollar berhamburan di atas tubuh 

wanita penari tersebut.  

 Bentuk marginalisasi dan stereotip dalam scene ini terdapat dalam aksi perlakuan 

pria yang melihat wanita sebagai objek untuk kesenangan mereka sedangkan apabila 

wanita melakukan hal yang sama, wanita akan mendapatkan stereotip sebagai pelacur, 

tidak seperti pria yang akan dilihat sebagai orang yang sukses. Hal ini juga terdapat dalam 

lirik What's it like to brag about raking in dollars, And getting bitches and models?, And 

it's all good if you're bad , And it's okay if you're mad, If I was out flashing my dollars, I'd 

be a bitch, not a baller yang menggambarkan pria yang bisa menghamburkan uang, 

mendapatkan pelacur dan model, dan semua hal itu baik kalau pria buruk, dan tidak apa 

apa jika seorang pria marah, tetapi jika wanita yang menghamburkan uang akan 

mendapatkan stereotip seorang pelacur bukanlah seorang yang sudah sukses seperti yang 

pria dapat lakukan.  
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5.2.A Subordinasi dan kekerasan 

a. Denotasi 

Gambar 1 

Seorang Pria sedang merokok dengan manspreading pada transportasi umum  

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Gambar 2 

Salah satu penumpang terbatuk akibat terganggu dengan asap rokok Tyler Swift 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Durasi: 0:33 – 0:49  

Visual: 
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Pada durasi 0:33 – 0:49 mempertunjukan potongan scene video musik The Man, 

adapun adegan yang ditampilkan ialah: adegan seorang pria yang sedang menghisap 

rokok cerutu dengan manspreading5 di gerbong kereta atau transportasi publik dan 

tidak mempedulikan orang disekitarnya. Melihat pria tersebut merokok orang – orang 

yang ada disekitar merasa terganggu dan menunjukan ekspresi tidak senang. Perilaku 

tidak peduli ditunjukan dengan pria tersebut yang membuang sisa abu rokok cerutu 

kesalah satu tas penumpang yang ada.  

Setelah selesai merokok pria tersebut membaca koran dengan gaya yang 

angkuh dan tidak mempedulikan orang – orang sekitar. Perilaku tidak mempedulikan 

orang lain terlihat dengan membiarkan koran yang berserakan di pangkuan orang lain  

Audio:  

I'm so sick of running as fast as I can  

Wondering if I'd get there quicker if I was a man  

And I'm so sick of them coming at me again 

'Cause if I was a man, then I'd be the man  

I'd be the man  

I'd be the man  

 

Teknik Pengambilan Gambar:  

Jika dilihat melalui pengambilan gambar, adegan pada scene ini diambil dengan 

menggunakan teknik eye level. Eye Level adalah pria dan penumpang lain yang 

sedang berada pada kereta. 

Sementara itu jika berdasarkan ukuran objek, teknik pengambilan gambar 

adegan ini diambil dengan menggunakan long shot. Teknik long shoot sendiri teknik 

pengambilan gambar yang dilakukan dari jarak jauh sehingga bagian seluruh objek 

hingga latarnya terlihat dengan jelas.  

                                                           
5 Manspreading adalah Tindakan laki-laki melebarkan kaki - terutama di kereta bawah tanah - untuk menciptakan 

ruang bagi alat kelamin, yang mendapat kecaman oleh feminis tertentu yang bersikeras bahwa praktik itu memakan 

terlalu banyak ruang di kereta yang penuh sesak. 

Heat, Terry. 2014. Manspreading. Diakses dari: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=manspreading 
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Mengacu pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

eye level dan long shoot bertujuan untuk memperlihatkan latar tempat dan aktivitas 

dari seluruh penumpang yang ada di kereta umum tersebut serta mensejajarkan 

dengan mata penonton yang melihat video musik tersebut. 

Lighting:  

Adapun Pencahayaan yang digunakan dalam kedua scene tersebut adalah 

creating light. Creating light sendiri adalah sebuah konsep pencahayaan yang 

menggunakan sumber cahaya yang diciptakan oleh manusia (Malkiewicz, 2005: 

125). Berdasarkan penjelasan diatas, jika dikaitkan dengan scene ini sumber cahaya 

yang digunakan adalah cahaya lampu yang berasal dari dalam kereta, hal tersebut 

dapat dilihat dari arah datangnya cahaya yang berasal dari atas objek video.  

b. Konotasi: 

Berdasarkan pemaparan makna denotasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diperoleh makna konotasi demikian. Jika diartikan aktivitas merokok di tempat umum 

merupakan penggambaran dari sebuah aktivitas untuk menunjukan derajat seseorang 

lebih tinggi dari orang lain, Pease mengungkapkan bahwa aktivitas merokok pada tempat 

umum merupakan bagian dari ritual sosial seseorang untuk menunjukan kekuasaan yang 

ada pada dirinya, biasanya yang melakukan hal ini adalah kaum pria karena ingin 

dianggap lebih tinggi derajatnya dari wanita (Pease, Alan; Pease, Barbara. 2004:267).  

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang cara duduk terbuka, posisi kepala dan 

tubuh tegak dan ekspresi tajam yang ditampilkan pria tersebut dalam scene ini 

menunjukan bahwa karakter pria tersebut merupakan karakter sombong dan cenderung 

menganggap rendah orang lain. Hal ini dapat dibuktikan melalui penelitian psikologi 

dalam (Cohen, David 2009: 47) mengatakan bahwa pria cenderung mengambil posisi 

duduk lebih banyak dari perempuan, hal ini memiliki tujuan untuk menunjukan 

kekuasaan yang dimiliki oleh dirinya. Wainwright dalam bukunya yang berjudul 

membaca bahasa tubuh menegaskan bahwa: posisi tubuh dan kepala tegak serta mata 

tajam merupakan bahasa tubuh yang digunakan untuk menunjukan status sosial orang 

tersebut lebih tinggi daripada orang yang ada disekitar (Wainwright, Gordon R. 
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2006:117). Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat 

disimpulkan bahwa bahasa tubuh dan aktivitas yang ditampilkan oleh pria tersebut 

merupakan tindakan subordinasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan (dilihat 

melalui rata – rata penumpang di kereta tersebut adalah perempuan).  

5.2.B 

a. Denotasi 

Gambar 1. 

Seorang pria tampak bergembira saat ia berhasil membalas bola lawan dalam acara WOMEN’S 

CHARITY. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Gambar 2. 
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Seorang pria yang marah dengan melempar bola ke arah wasit karena mendapatkan kode 

pelanggaran. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Durasi: 02.25-02.43 

Visual: 

Pada durasi 02.25-02.43 49 mempertunjukan potongan scene video musik The 

Man, adapun adegan yang ditampilkan ialah: adegan seorang pria yang sedang bermain 

tenis lapangan, namun keputusan wasit mengecewakannya. Selanjutnya pria tersebut 

mengamuk dengan mengacungkan jari tengahnya, membanting raket tenisnya, dan 

melemparkan bola tenis ke arah wasit. Setelah itu pria tersebut sangat kecewa dengan 

keputusan wasit dengan meringkuk menangis, dan seorang ball girl6 melihat pria tersebut 

dan mengalihkan pandangannya dengan memutar matanya. 

Audio:  

I'm so sick of running as fast as I can  

Wondering if I'd get there quicker if I was a man (You know that)  

And I'm so sick of them coming at me again (Coming at me again)  

'Cause if I was a man (If I was a man)  

Then I'd be the man (Then I'd be the man) 

Teknik Pengambilan Gambar: 

Jika dilihat melalui pengambilan gambar, adegan pada scene ini diambil dengan 

menggunakan teknik high angle dan eye level. High Angle yang dimaksud dalam scene ini 

adalah adegan saat seorang pria mengacungkan jari tengah, dan melemparkan bola tenis ke 

wajah wasit. Eye Level yang dimaksudkan dalam scene ini adalah adegan saat seorang 

wanita mengalihkan pandangan melihat ekspresi pria marah-marah.  

                                                           
6 Ball Girl adalah seorang gadis bekerja untuk mengambil bola yang keluar dari permainan selama pertandingan tenis, 

baseball, dll. 

Britannica. 2022. Ball Girl. Diakses dari https://www.britannica.com/dictionary/ball-girl (23 Maret 2022). 

https://www.britannica.com/dictionary/ball-girl
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Sementara itu jika berdasarkan ukuran objek, teknik pengambilan gambar adegan 

ini diambil dengan menggunakan long shot, dan medium shot. Teknik long shoot sendiri 

teknik pengambilan gambar yang dilakukan dari jarak jauh sehingga bagian seluruh objek 

hingga latar terlihat dengan jelas. Adapun aktivitas objek yang ditunjukkan ialah seorang 

pria marah mengacungkan jari tengahnya, dan melempar bola tenis ke wasit. Teknik 

medium shot memiliki tujuan untuk pengambilan gambar berfokus dari kepala hingga 

bagian pinggang objek. Teknik ini digunakan untuk memperjelas gerakan dari objek. 

Adapun aktivitas objek yang ditunjukkan adalah seorang wanita yang mengalihkan 

pandangannya ketika melihat pria tersebut marah terhadap keputusan wasit. 

Mengacu pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik 

pengambilan gambar yang digunakan ialah: high angle, eye level, long shot dan medium 

shot. High Angle bertujuan untuk memperlihatkan objek sebagai sesuatu yang kecil yaitu 

pria yang marah terhadap keputusan wasit. Eye Level bertujuan untuk mensejajarkan 

gambar dengan mata penonton yang melihat video musik ialah ekspresi saat wanita 

mengalihkan pandangannya dari pria yang marah kepada wasit. Long Shot bertujuan untuk 

memperlihatkan seluruh objek hingga latar terlihat jelas yaitu pria yang marah kemudian 

mengacungkan jari tengahnya, dan melempar bola tenis ke wajah wasit. Medium shot 

bertujuan untuk memperjelas gerakan suatu objek yaitu ekspresi saat wanita mengalihkan 

pandangannya dari pria yang marah kepada wasit. 

Lighting:  

Adapun Pencahayaan yang digunakan dalam scene tersebut adalah creating light. 

Creating light sendiri adalah sebuah konsep pencahayaan yang menggunakan sumber 

cahaya yang diciptakan oleh manusia (Malkiewicz, 2005: 125). Berdasarkan penjelasan 

diatas, jika dikaitkan dengan scene ini sumber cahaya yang digunakan adalah cahaya lampu 

yang berasal dari dalam lapangan tenis dibantu dengan lampu sorot, hal tersebut dapat 

dilihat dari arah datangnya cahaya yang berasal dari atas objek video. 

b. Konotasi: 

Berdasarkan pemaparan makna denotasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diperoleh konotasi demikian, pertama dapat dilihat melalui latar tempat. Pada scene 

tersebut latar yang ditunjukkan di lapangan tenis yang sedang berlangsungnya perlombaan 

tenis lapangan di acara WOMEN’S CHARITY. Penggambaran seorang pria bernama Tyler 
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Swift di adegan ini sangatlah berbeda dari adegan-adegan di scene sebelumnya, dalam 

scene sebelumnya tampak bahwa Tyler seorang yang melihat wanita sebagai suatu objek 

pemuas hasrat untuk bersenang-senang, namun dalam scene ini memperlihatkan Tyler 

mengikuti pertandingan tenis untuk acara WOMEN’S CHARITY, secara harfiah arti dari 

CHARITY sendiri yaitu sebuah organisasi yang memiliki tujuan memberikan uang atau 

bantuan kepada yang membutuhkan dan tidak mencari keuntungan(Press, Cambridge 

University. 2022. Charity). Hal ini menunjukkan bahwa Tyler seorang pria yang 

berperilaku seksis, melihat wanita sebagai sebuah objek pemuas hasrat ikut menggalang 

amal untuk wanita. Adegan dimulai dengan seorang pria yang bergembira, kemudian 

melihat wasit yang memberikan satu kode pelanggaran, kemudian Tyler membanting 

raketnya, mengacungkan jari tengahnya, melempar bola tenis ke arah wasit, kemudian pria 

tersebut terlihat tantrum.  

Bentuk subordinasi dan kekerasan dalam scene ini diperlihatkan dengan adegan 

dimana Tyler bebas marah, melakukan kekerasan terhadap wasit, hanya mendapatkan satu 

kode pelanggaran dan tidak dikenakan sanksi, namun apabila sebaliknya wanita yang 

melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi yang berat dan dianggap bahwa seorang 

wanita yang marah akan dianggap hanya bisa berbuat hal gila, namun apabila seorang pria 

yang marah masyarakat akan menganggap itu hal yang wajar dan karena dia laki-laki maka 

hal itu wajar. Contoh nyata dalam realitas adalah kasus petenis John McEnroe dan Serena 

Williams. Adanya perbedaan perlakuan petenis Serena Williams juga dapat dilihat dari 

media ABC News yang mengatakan bahwa Serena Williams outburst at 2018 US Open 

Women's Final explored in new ESPN series 'Backstory'. Media ABC melihat Serena 

Williams merusak momentum kemenangan dari Naomi Osaka karena beradu argumen 

dengan wasit Carlos Ramos (Singh, Ashan; Coburn, Laura; Rivas, Anthony. 2019) (Hoyos, 

Joshua; Reshef, Erielle; Cruz, Wil; Schabner, Dean. 2018). Sedangkan media melihat John 

McEnroe yang meledak marah sebagai sesuatu yang baik dan positif, berbanding terbalik 

dengan hal yang dialami oleh Serena William. Media The Times mengatakan John 

McEnroe: I got paid bonus just for saying you cannot be serious, American tells Stuart 

Fraser how his Wimbledon outburst 40 years ago elevated him to a new level of fame.  

Media The Times melihat kemarahan yang dilakukan John McEnroe sebagai hal yang baik 
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untuk menguntungkan karir, dan ketenaran dalam dunia tenis John McEnroe (Fraser, 

Stuart. 2021). 

 

5.3.A Beban kerja 

a. Denotasi 

Gambar 1. 

Seorang pria sedang sibuk dan merawat anak sekaligus, di belakangnya pun terlihat wanita 

sedang merawat dua anaknya sekaligus. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 
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Gambar 2. 

Beberapa pengunjung taman terkagum melihat seorang pria yang mengasuh anaknya walaupun 

sedang sibuk. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Gambar 3. 

Seorang pria mengangkat putrinya seperti piala kejuaraan. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Gambar 4. 

Seorang Pria mendapatkan penghargaan “WORLD’S GREATEST DAD” yang mengasuh 

anaknya, yang sebenarnya pria tersebut lakukan hanya membiarkan anaknya bermain bonekanya 
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sendiri, sedangkan pengunjung perempuan yang mengasuh anaknya tidak mendapatkan 

penghargaan dan sorakan dari pengunjung taman yang lainnya. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Durasi: 01.51-02.08 dan 03.11-03.12 

Visual:  

Pada durasi 01.51-02.08 mempertunjukkan potongan scene video musik The Man, 

adapun adegan yang ditampilkan ialah: adegan seorang pria sedang sibuk dan merawat 

anak sekaligus di taman. Latar belakang sekeliling pria tersebut juga terdapat seorang 

wanita mengasuh dua anak sekaligus, namun adegan selanjutnya memperlihatkan beberapa 

pengunjung taman terlihat heran dan kagum dengan yang dilakukan oleh pria tersebut.  

Setelah selesai dengan kesibukannya, pria tersebut mengangkat anaknya seperti 

mendapatkan piala penghargaan. Adegan selanjutnya memperlihatkan pria tersebut 

mendapatkan penghargaan “WORLD’S GREATEST DAD” karena mengasuh anaknya, 

sedangkan pengunjung wanita di taman tersebut tidak mendapatkan penghargaan yang 

sama seperti pria tersebut seperti “WORLD’S GREATEST MOM”. 

Audio:  

I’d be the man 

I'd be the man  

I’d be the man  

I'd be the man 

Teknik Pengambilan Gambar:  

Jika dilihat melalui pengambilan gambar, adegan pada scene ini diambil dengan 

menggunakan teknik eye level. Eye Level adalah pria, anak, dan pengunjung lain yang 

sedang berada di taman. Sementara itu jika berdasarkan ukuran objek, teknik pengambilan 

gambar adegan ini diambil dengan menggunakan long shot, dan close up. Teknik long 

shoot sendiri teknik pengambilan gambar yang dilakukan dari jarak jauh sehingga bagian 

seluruh objek hingga latar terlihat dengan jelas. Adapun latar yang ditunjukkan adalah 

pengunjung taman lain, dan latar taman. Teknik close up memiliki arti sebagai cara 
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pengambilan gambar yang dilakukan dari atas kepala hingga bawah leher objek sehingga 

ekspresi objek dapat terlihat jelas. Adapun objek yang ditunjukkan ialah seorang pria 

sedang mengangkat anaknya seperti piala penghargaan. 

Mengacu pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan eye 

level, close up dan long shoot bertujuan untuk memperlihatkan latar tempat pada taman, 

ekspresi dengan jelas dan memperlihatkan aktivitas dari seluruh pengunjung yang ada di 

taman tersebut serta mensejajarkan dengan mata penonton yang melihat video musik 

tersebut. 

Lighting: 

Adapun pencahayaan yang digunakan dalam scene tersebut adalah natural light. 

Natural light merupakan sebuah konsep pencahayaan yang menggunakan sumber cahaya 

dari alam (Malkiewicz, 2005: 133). Berdasarkan penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan 

scene ini sumber cahaya yang digunakan adalah cahaya matahari, hal tersebut dapat dilihat 

dari latar belakang tempat yang terbuka berada di taman. 

b. Konotasi: 

Berdasarkan pemaparan makna denotasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diperoleh konotasi demikian, pertama dapat dilihat melalui latar tempat. Pada scene 

tersebut latar yang ditunjukkan di taman dengan seorang pria sedang duduk mengangkat 

telepon dan sedang mengasuh putrinya yang sedang bermain boneka sendirian. Hal 

tersebut selaras dengan arti dari taman secara harafiah yang memiliki arti tanah yang luas 

dengan rerumputan dan pepohonan yang diatur secara khusus sehingga pengunjung dapat 

berjalan-jalan, atau untuk anak-anak dapat bermain main (Press, Cambridge University. 

2022. Park). Adegan scene berlanjut memperlihatkan pria tersebut menepuk kepala 

putrinya kemudian dua orang ibu melihatnya dengan ekspresi terkagum, sedangkan 

sebenarnya pria tersebut membiarkan putrinya bermain bonekanya sendiri. Adegan 

berlanjut memperlihatkan pria tersebut mengangkat anaknya seperti mengangkat tropi 

kejuaraan, yang kemudian menarik perhatian seluruh pengunjung taman dengan terkagum-

kagum, dan pria tersebut mendapatkan penghargaan berupa spanduk di belakang taman 

bertuliskan “World’s Greatest Dad”.  

Bentuk kesenjangan gender beban kerja dalam scene ini terdapat dalam perlakuan 

pria yang mengasuh anaknya dengan membiarkannya bermain boneka sendiri yang 
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dianggap pengunjung taman lainnya sebagai seorang ayah yang luar biasa. Sedangkan 

diperlihatkan juga beberapa pengunjung taman lainnya, para ibu mengasuh anaknya, 

bahkan ada yang terlihat mengasuh dua anaknya sekaligus tetapi hal itu seperti hal yang 

sangat biasa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pandangan dalam mengasuh 

anak, apabila seorang pria mengasuh anaknya terlihat seperti superhero, namun berbanding 

terbalik jika seorang wanita yang mengasuh anaknya, seolah hal itu adalah hal yang 

seharusnya dilakukan oleh wanita, faktanya wanita jarang mendapatkan dukungan, atau 

penghargaan, dan bahkan harus berupaya penuh untuk dikatakan sebagai ibu yang hebat. 

Maressa Brown dalam tulisannya di Parents.com juga mengatakan bahwa ketika 

seorang pria keluar bersama anak-anaknya dan mengetahui bahwa pria tersebut seorang 

ayah tunggal, orang-orang langsung memujinya “anda hebat”, bahkan “anak-anak itu 

beruntung” sedangkan dibandingkan dengan beberapa ibu tunggal hampir tidak 

mendapatkan pujian yang serupa dari orang-orang yang mengetahuinya sebagai ibu 

tunggal. Hal ini juga tambahkan oleh Jeffrey Gardere, Ph.D., seorang psikolog klinis bahwa 

wanita diharapkan menjadi seorang ibu yang sempurna dalam keadaan apapun, sedangkan 

ayah tunggal dianggap kurang mampu untuk mengasuh anak, dan hal ini yang 

menimbulkan stereotip tentang ayah tunggal yang mampu mengasuh anak akan dianggap 

sebagai ayah yang berani, mendapatkan banyak simpati dan dirayakan dalam mengambil 

peran orang tua utama. Hal ini yang menjadikan adanya kesenjangan beban kerja oleh 

karena pandangan masyarakat akan perbedaan ibu tunggal dan ayah tunggal, dimana ibu 

tunggal akan dinilai ibu yang buruk apabila anaknya nakal, dan ketika sedang mengasuh 

anaknya di taman, kemudian melihat gawai saat sedang mengasuh secara bersamaan 

masyarakat memandangnya sebagai ibu yang buruk (Brown, Marressa. 2019).  

 

5.3.B 
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a. Denotasi 

Gambar 1. 

Sutradara mengkritik aktor pria untuk akting lebih seksi dan lebih disukai kali ini. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift  

 

Gambar 2. 

Sutradara memberikan apresiasi kerja bagus Lauren, sangat mengagumkan kepada aktor wanita. 

Sumber: Screenshot video musik The Man Taylor Swift 

Durasi: 03.18-03.50 

Visual: 
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Pada durasi 03.18-03.50 mempertunjukan potongan scene video musik The Man, 

adapun adegan yang ditampilkan ialah: adegan Tyler Swift sebagai aktor pria yang 

menanyakan bagaimana aktingnya kepada Taylor Swift sebagai sutradara, namun sutradara 

tersebut mengkritik agar lebih seksi dan lebih disukai kali ini. Setelah itu adegan 

memperlihatkan Taylor Swift sebagai sutradara mengapresiasi kerja bagus dan sangat 

mengagumkan akting dari Lauren sebagai aktor wanita. 

Audio: 

If I was a man, then I'd be the man  

“Just checking, was that last take more had in mind?” 

“Could you try to be sexier and more likable this time?” 

“Okay, Okay, No problem.” 

“By the way, excellent work over there Lauren. That was astonishing.” 

Teknik Pengambilan Gambar:  

Jika dilihat melalui pengambilan gambar, adegan pada scene ini diambil dengan 

menggunakan teknik eye level. Eye Level yang dimaksudkan dalam scene ini adalah Taylor 

Swift sebagai sutradara mengkritik Tyler Swift sebagai aktor pria untuk akting lebih seksi 

dan lebih disukai kali ini dan ketika Taylor Swift mengapresiasi kerja bagus dari akting 

Lauren sebagai aktor wanita. Sementara itu jika berdasarkan ukuran objek, teknik 

pengambilan gambar adegan ini diambil dengan menggunakan long Shot, dan medium 

close up 

 Mengacu pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik 

pengambilan gambar yang digunakan ialah: eye level, long shot dan medium close up. Eye 

Level bertujuan untuk mensejajarkan gambar dengan mata penonton yang melihat video 

musik ialah Taylor Swift mengkritik Tyler Swift untuk akting lebih seksi, lebih disukai kali 

ini dan ketika Taylor Swift mengapresiasi kerja bagus dari akting Lauren sebagai aktor 

wanita. Teknik long shot merupakan teknik pengambilan gambar yang dilakukan dari jarak 

jauh sehingga seluruh objek hingga latarnya terlihat dengan jelas. Adapun objek dan latar 
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yang ditunjukkan ialah Taylor Swift, Tyler Swift dan latar belakang lapangan tenis di 

tempat syuting.  

Lighting:  

Adapun Pencahayaan yang digunakan dalam scene tersebut adalah creating light. 

Creating light sendiri adalah sebuah konsep pencahayaan yang menggunakan sumber 

cahaya yang diciptakan oleh manusia (Malkiewicz, 2005: 125). Berdasarkan penjelasan 

diatas, jika dikaitkan dengan scene ini sumber cahaya yang digunakan adalah cahaya lampu 

yang berasal dari dalam ruangan lapangan tenis dan lampu sorot, hal tersebut dapat dilihat 

dari arah datangnya cahaya yang berasal dari atas dan belakang objek video. 

b. Konotasi 

Berdasarkan pemaparan makna denotasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diperoleh konotasi demikian, pertama dapat dilihat melalui latar tempat. Pada scene 

tersebut latar yang ditunjukkan di tempat syuting yang memperlihatkan seorang aktor pria 

yang telah selesai memerankan adegannya bertanya kepada sutradara tentang bagaimana 

penampilan dalam adegan terakhirnya, kemudian sutradara menjawabnya untuk lebih seksi 

dan lebih disukai kali ini, sedangkan sutradara memberikan apresiasi yang bagus untuk 

aktor wanita dan perannya menakjubkan. Hal ini menyindir dalam sedikit pekerjaan yang 

pria lakukan, namun mendapatkan apresiasi dari atasan atau bosnya, sedangkan jika wanita 

melakukan hal yang sama, akan dituntut untuk kerja lebih baik lagi dan dalam hal film 

akan dituntut untuk lebih seksi dan disukai lagi oleh penonton. Lisa Schwarzbaum dalam 

BBC Culture mengatakan bahwa media dan publik menaruh standar yang lebih keras, dan 

menghakimi penurunan berat badan wanita. Aktor pria McConaughey dimata public dan 

media sebagai seorang yang mengesankan karena memiliki integritas ketika berhasil 

menurunkan berat badan sekitar 23 Kg untuk memerankan peran Ron Woodroof dalam 

film Dallas Buyers Club, sedangkan Anne Hathaway melakukan penurunan berat badan 

ekstrem yang berperan sebagai Fantine dalam film Les Misérable mendapatkan 

penghakiman dari publik sebagai seorang yang memiliki penyakit gangguan makan (eating 

disorder) (Lisa Schwarzbaum. 2014). 

 Bentuk kesenjangan gender beban kerja dalam scene ini terdapat dalam perlakuan 

sutradara terhadap aktor pria yang telah bekerja banyak namun mendapatkan kritik untuk 
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lebih seksi dan lebih disukai, sedangkan aktor wanita yang bekerja lebih sedikit diberikan 

apresiasi yang baik. Hal ini merupakan kritikan dalam dunia pekerjaan apabila wanita 

dituntut untuk lebih bekerja lebih keras dibandingkan dengan pria.
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5.4 Mitos Kesenjangan Gender 

1. Sejalan dengan mitos yang berkembang di daerah barat khususnya di Amerika, 

konsep kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan berkembang sangat 

erat pada waktu itu. Kesenjangan gender terhadap perempuan terjadi di 

Amerika Serikat pada tahun 1840-an tentang hak perempuan dalam 

menentukan pilihan. Gerakan awal yang dilakukan pada masa itu dipelopori 

oleh Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott dengan beberapa ratus orang 

menyuarakan tuntutan untuk perempuan memperoleh hak-hak sipil, sosial, 

politik dan agama dalam Declaration of Sentiments and Resolutions untuk 

pertama kalinya melalui konvensi hak-hak perempuan pertama di New York 

(UNWOMEN. 2022. Women of the world, unite!). Elizabeth Cady Stanton dan 

Lucretia Mott melihat adanya kesenjangan gender yang dialami oleh 

perempuan, terkait perubahan sosial, hukum untuk memberikan tempat bagi 

perempuan berpartisipasi dalam masyarakat, tidak adanya kesempatan untuk 

mengontrol upah, harta benda, kesulitan dalam memperoleh hak asuh dalam 

perceraian, dan kurangnya hak untuk memilih bagi perempuan, maka pada 

tahun 1948 Stanton memberikan edaran petisi di seluruh New York untuk 

mendesak kongres New York supaya meloloskan New York Women’s Property 

Act untuk membedakan antara perempuan sebagai barang/budak dan 

perempuan sebagai individu yang dapat memiliki hak berdiri sendiri atas 

kepemilikan properti dan pengambilan keputusan (MLA – Michals, Debra. 

2017. Elizabeth Cady Stanton. National Women's History Museum). Hal serupa 

mengenai perempuan sebagai barang/budak juga tergambar dalam scene video 

musik ini, ketika scene berada di atas yacht yang memperlihatkan beberapa 

perempuan menemani seorang laki-laki yang sedang berlibur dan bersenang-

senang, menegaskan bahwa beberapa perempuan tersebut menjadi sebuah 

barang/budak untuk membuat laki-laki senang. Berlanjut pada scene di dalam 

sebuah kamar yang memperlihatkan seorang laki-laki yang meninggalkan 



 
  

37 
 

seorang wanita begitu saja setelah one night stand, menegaskan bahwa 

perempuan tersebut dianggap sebagai sebuah barang/budak untuk memuaskan 

hasrat seksual laki-laki. Berlanjut pada scene di strip club yang memperlihatkan 

beberapa pria yang menyewa beberapa wanita untuk menemani mereka 

bersenang-senang, menegaskan bahwa beberapa perempuan tersebut dianggap 

sebagai barang/budak untuk membuat laki-laki senang.  

 

2.  Sejalan dengan mitos yang berkembang di Amerika Serikat dalam era yang 

masih melanggengkan kesenjangan gender terhadap wanita, dimana wanita 

mendapatkan standar ganda dalam mengekspresikan kemarahan dan 

menunjukkan emosi (Chakrabarti, Meghna. 2018. WBUR). Melalui penelitian 

yang dilakukan oleh Victoria L. Brescoll dan Eric Luis Uhlmann tentang 

kemarahan, gender, dan status pekerjaan di tempat kerja, ditemukan fakta 

bahwa laki-laki yang mengekspresikan kemarahannya dianggap lebih 

profesional dalam bekerja dibandingkan dengan perempuan yang 

mengekspresikan kemarahannya di tempat kerja (Brescoll, Victoria L; 

Uhlmann, Eric Luis. 2008:273-274). Mitos ini berhasil dipatahkan dalam scene 

ketika seorang laki-laki bermain tenis yang marah sehingga mengacungkan jari 

tengah, melempar bola ke arah wasit, membanting raket tenis, kemudian terlihat 

pria tersebut tantrum, dan seorang ball girl terlihat mengalihkan pandangannya 

dari laki-laki tersebut dengan memutar matanya. Berlanjut dalam scene terakhir 

tentang sutradara mengapresiasi kinerja acting pemain tenis laki-laki itu 

dianggap kurang seksi dan disukai, sedangkan seorang ball girl tersebut 

diapresiasi acting yang bagus dan mengagumkan oleh sutradara. 

 

3. Salah satu mitos yang berkembang mengenai kesenjangan gender terjadi di 

Amerika Serikat adalah dalam ranah domestik. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Pew Research Center mengenai kesenjangan gender dalam 

berbagi tanggung jawab rumah tangga, diperoleh data pada tahun 2020 sekitar 
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74% ibu mengatakan lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak, dan 

3% ibu yang mengatakan suami yang lebih banyak terlibat dalam 

menghabiskan waktu dengan anak (Barroso, Amanda.2021). Hal ini tergambar 

dalam scene di taman, dimana seorang laki-laki yang sedang menelpon bersama 

anaknya di taman, dan pengunjung taman lain memberikan apresiasi sebagai 

”WORLD’S GREATEST DAD” yang tidak sebanding dengan upaya yang 

dilakukan mengasuh anaknya, dan para pengunjung taman yang juga seorang 

ibu yang mengasuh anak tidak mendapatkan perhatian, apresiasi, dukungan dari 

orang lain, hal ini menegaskan bahwa hal domestik mengasuh anak sudah 

menjadi suatu kewajiban seorang perempuan. Hal inilah yang menjadikan 

kesenjangan gender dalam ranah domestik mengasuh anak tergambar dalam 

video musik ini.  

4. Mitos tentang kesenjangan gender juga terjadi di negara peneliti yakni 

Indonesia. Kesenjangan gender yang terjadi di Indonesia dapat terlihat melalui 

survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik yang menyatakan angka jumlah 

partisipasi perempuan dalam dunia kerja lebih rendah (sekitar 48%) dibanding 

laki-laki (sekitar 76%) dan lebih rendah dari rata-rata untuk negara-negara pada 

tahap pembangunan yang sebanding (Badan Pusat Statistik. 2018: 1). Hal ini 

juga tergambar dalam scene di kantor dimana rata rata pekerja dalam kantor 

tersebut didominasi oleh laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi 

perempuan dalam dunia kerja lebih rendah yang tergambar dalam video musik 

ini, dan juga di negara Indonesia 

 

5.5 KESENJANGAN GENDER DALAM PETANDA VIDEO MUSIK 

Berdasarkan hasil dari scene yang telah peneliti uraikan di atas, sebagian 

besar Taylor Swift ingin menyampaikan pesan tentang bentuk kritik terhadap 

adanya kesenjangan gender dari sisi perempuan. Bentuk kritik dari perempuan 

dapat terlihat dari awal scene, yang memperlihatkan seorang karyawan 
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perempuan mengangkat mug yang bertuliskan “I’D BE THE MAN”.  Pada 

scene tersebut baik dimaknai menggunakan makna menggunakan jenis tanda 

denotasi, konotasi maupun mitos, menginterpretasikan sebuah kesenjangan 

gender yang dialami perempuan dalam pekerjaan, dimana dalam pekerjaan 

segala hal didominasi oleh laki-laki.  

Nilai subordinasi dan kekerasan juga dapat dilihat pada scene kedua menit 

00.33-01.06 dalam video musik ini, adegan di kereta bawah tanah yang 

menampilkan seorang laki-laki yang merasa derajatnya lebih tinggi 

dibandingkan dengan penumpang kereta lainnya yang rata-rata perempuan, 

dengan merokok, membuang abu rokok ke perempuan, manspreading, 

membaca koran dengan membentangkan tangan, dan membuang koran yang 

sudah dibaca kepada orang yang duduk disampingnya. Menurut survei di 

London yang dilakukan oleh International Transport Forum tahun 2018 yang 

menyatakan bahwa 28% dari perempuan yang menggunakan layanan 

transportasi publik dalam 1 tahun terakhir telah mengalami tatapan yang tidak 

memiliki alasan, komentar seksual, kontak fisik, siulan (Organisation for 

Economic CO-operation and Development. 2019). Pada video musik The Man 

peneliti mencoba memahami bahwa laki-laki tersebut telah menyudutkan 

penumpang lainnya yang rata-rata perempuan dapat dilihat melalui arti makna 

merokok dan bahasa tubuhnya manspreading yang dimaknai mengambil ruang 

duduk penumpang lainnya. Tujuan dari Taylor Swift menggambarkan laki-laki 

tersebut yang penulis tangkap dari video maupun lirik video musik The Man 

yaitu untuk mendobrak nilai subordinasi dan kekerasan yang kerap terjadi di 

fasilitas publik.  

Nilai kesenjangan beban kerja juga tergambar dalam scene di taman 

dalam video musik ini, adegan yang memperlihatkan seorang laki-laki 

mengasuh anak diberikan apresiasi oleh para pengunjung taman lainnya, 

sedangkan pengunjung perempuan di taman lainnya juga mengasuh anak, 
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namun tidak mendapatkan apresiasi oleh pengunjung lainnya. Hal ini didasari 

oleh adanya mitos tentang kewajiban mengasuh anak sudah seharusnya menjadi 

pekerjaan perempuan, oleh karena itu laki-laki dalam scene ini diapresiasi 

sebagai “THE WORLD’S GREATEST DAD”. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Javier Cerrato dan Eva Cifre tentang Gender Inequality in 

Household Chores and Work-Family Conflict didapatkan hasil yang 

menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga rata-rata 

lebih tinggi dari keterlibatan pasangan laki-laki. Selain itu didapati bahwa laki-

laki lebih terlibat dalam pekerjaan rumah tangga secara maskulin (perbaikan 

rumah, manajemen keluarga), sedangkan perempuan lebih terlibat dalam 

pekerjaan feminim (mengasuh anak, berbelanja). Hal ini menegaskan bahwa 

keterlibatan pasangan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga lebih sedikit 

daripada keterlibatan pasangan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga 

(Cerrato, Javier; Cifre, Eva. 2018). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

menegaskan ketika laki-laki mengasuh anak akan mendapatkan apresiasi yang 

luar biasa, dikarenakan adanya anggapan bahwa mengasuh anak menjadi 

pekerjaan rumah tangga bagi pasangan perempuan.  

Berdasarkan hasil analisa dan uraian di atas, nilai kesenjangan gender 

yang terkandung dalam video musik The Man karya Taylor Swift merupakan 

bagian dari kritik adanya kesenjangan gender yang terdapat dalam masyarakat. 

Dalam video musik ini menekankan bahwa perempuan kerap mendapatkan 

perilaku kesenjangan gender baik marginalisasi, stereotip, subordinasi, 

kekerasan dan beban kerja dalam aspek pekerjaan, publik maupun domestik. 

 

5.6  REFLEKSI 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan triangulasi data dengan 

mewawancarai seorang narasumber yakni Gaby Sangapta S.T. Ia merupakan 
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salah seorang pengamat lirik, video musik dan sekaligus fans Taylor Swift. 

Dalam wawancara ini, peneliti memaparkan hasil temuan peneliti menanyakan 

perspektif dari Gaby sebagai triangulasi data dan juga perspektif lain dari hasil 

temuan peneliti. Berikut hasil temuan peneliti dan perspektif dari Gaby: 

1. Apakah dalam scene perkantoran yang memperlihatkan karyawan perempuan 

mengangkat mug bertuliskan ‘I’D BE THE MAN” menggambarkan karyawan 

tersebut ingin menjadi laki-laki karena laki-laki mendapatkan keuntungan lebih 

dalam pekerjaan dari segi upah, peluang naiknya jabatan, minim diskriminasi? 

Jika iya atau tidak alasannya? 

“Menurut saya bukan, menurut saya dia merasa dia terinspirasi oleh 

Tyler karena dia adalah seorang “fearless leader” walau dia pakai kata-kata 

dan gesture yang tidak sopan. Tapi karena dia adalah seorang pria, orang 

masih akan respect dan terinspirasi, if he was not a man, people might see it 

differently.” 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapati kesamaan perspektif 

dalam hasil temuan peneliti dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil temuan 

peneliti dan hasil wawancara didapati bahwa scene di perkantoran 

menggambarkan seorang karyawan perempuan yang mengangkat mug 

bertuliskan “I’D BE THE MAN” ingin menjadi seorang laki laki dikarenakan 

terinspirasi Tyler sebagai fearless leader, dan seorang laki-laki akan tetap 

mendapatkan respect dan menginspirasi orang lain, sedangkan perempuan akan 

mendapatkan perlakuan yang berbeda jika berperilaku tidak sopan, tidak seperti 

laki-laki. 

2. Apakah dalam video scene yacht (Kapal Pesiar) dapat mencerminkan opini dari 

Taylor Swift ketika diwawancarai oleh Vogue yang mengatakan “bagaimana 

hasilnya jika saya membuat semua pilihan yang sama, semua kesalahan yang 

sama, semua pencapaian yang sama, akankah ada kritikan tentang kehidupan 
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cinta, pilihan karir, dan perilaku keseluruhan saya jika saya menjadi seorang 

pria?”. Jika iya atau tidak alasannya? 

“Taylor banyak dihujat karena dia sering berganti pasangan dan buat 

lagu mengenai pasangannya. Scene tersebut menurut saya kurang tepat untuk 

menggambarkan itu, karena selama ini Taylor tidak menggambarkan dirinya 

sebagai perempuan yang “objectify” pria. Dari lagu-lagunya juga saya 

melihat dia hanya ingin mencari yang tepat (I play the field before I found 

someone to commit to, maybe?). Menurut saya, scene tersebut tidak 

menggambarkan dating life Taylor, tapi menggambarkan bagaimana karir 

seorang pria dapat dipisahkan dari kehidupan pribadinya, sedangkan untuk 

seorang wanita, jika karirnya bagus namun keluarganya dan kehidupan 

pribadinya berantakan, dia akan dicap sebagai wanita yang egois dan tidak 

benar.” 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapati kesamaan perspektif 

dalam hasil temuan peneliti dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil temuan 

peneliti dan hasil wawancara didapati bahwa scene di yacht menggambarkan 

bagaimana kehidupan percintaan laki-laki dapat dipisahkan dengan setiap 

tindakan dan tidak selalu mencerminkan kualitas atau persepsi tentang 

pekerjaan, sedangkan seorang perempuan, apabila karirnya bagus dan 

kehidupan pribadinya berantakan, maka akan mendapatkan stereotip negatif 

dari masyarakat. 

3. Apakah dalam video scene kamar tidur dapat mencerminkan kesenjangan 

gender sebagaimana laki laki setelah One Night Stand akan bangga dan dipuji 

karena berhasil meniduri atau mengencani satu perempuan kemudian laki-laki 

tersebut menganggap perempuan seperti barang (setelah selesai melakukan one 

night stand lalu ditinggalkan), sedangkan perempuan setelah One Night Stand 

akan mendapatkan stereotip stereotip negatif dan berujung pada penyesalan 

pada diri perempuan yang melakukan hal tersebut? Jika iya atau tidak 

alasannya? 
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“Ya. Hal ini sangat jelas, kalau pria dapat dengan mudah meniduri 

seorang wanita, ia akan dicap sebagai pria keren, namun bagi wanita, dia akan 

dicap murahan. Whichever values you stand in, just put the same values for 

both genders. If it makes you cool, let it be cool for both genders. If it makes 

you easy, let it be easy for both genders.” 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapati kesamaan perspektif 

dalam hasil temuan peneliti dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil temuan 

peneliti dan hasil wawancara didapati bahwa scene di kamar tidur 

menggambarkan bagaimana seorang laki-laki akan dianggap keren dan 

mendapatkan apresiasi setelah one night stand seorang perempuan, sedangkan 

perempuan akan mendapatkan stereotip perempuan murahan juga stereotip 

negatif lainnya, dan menyesal setelah one night stand.  

 

4. Apakah dalam video scene strip club dapat mencerminkan perempuan sebagai 

objek/ barang kesenangan untuk laki-laki, sedangkan jika perempuan 

melakukan hal yang sama akan mendapatkan marginalisasi dan stereotip 

negatif? Jika iya alasannya? 

“Ya. Banyak wanita melakukan hal yang serupa dan dicap wanita tidak 

baik, sedangkan pria dianggap wajar dengan alasan “pria wajar pernah 

nakal”. Similarly to number 3, whichever values you stand in, let it be the same 

for both genders.” 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapati kesamaan perspektif 

dalam hasil temuan peneliti dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil temuan 

peneliti dan hasil wawancara didapati bahwa scene di strip club 

menggambarkan bagaimana seorang laki-laki akan dianggap wajar jika 

melakukan kenakalan, sedangkan perempuan jika melakukan hal yang serupa 

akan mendapatkan stereotip perempuan tidak baik, juga stereo negatif lainnya 
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dan hal ini menunjukkan adanya marginalisasi dan stereotip terhadap 

perempuan. 

 

5. Apakah dalam video scene kereta bawah tanah yang terdapat adegan Tyler (laki 

– laki) merokok dan membuang sisa bakaran rokok dengan sembarangan, dapat 

mencerminkan subordinasi dan kekerasan kepada perempuan, sebagaimana 

dilihat laki-laki merokok, manspreading di ruang publik? Jika iya atau tidak 

alasannya? 

“Menurut saya scene tersebut lebih menggambarkan society yang 

menganggap satu hal yang buruk HANYA jika dilakukan oleh perempuan. 

Misalkan, pria diperbolehkan untuk hidup asal-asalan, selagi kalian punya 

karir yang bagus, kalian dapat memperlakukan orang seenaknya (membuang 

sisa bakaran rokok sembarangan). Sedangkan wanita tidak. (Konsepnya sama 

seperti society menganggap pria dengan karir yang tidak bagus tidak pernah 

benar dalam apapun yang ia lakukan, you know what I mean?).” 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan perspektif lain dari 

hasil penelitian. Melalui hasil peneliti scene kereta bawah tanah 

menggambarkan subordinasi dan kekerasan kepada perempuan berdasarkan 

makna dari merokok yang ingin menunjukkan nilai seseorang laki-laki lebih 

tinggi dari perempuan. Sedangkan didapatkan perspektif lain dari hasil 

wawancara dengan narasumber, bahwa scene tersebut menggambarkan jika 

seorang laki-laki dapat hidup asal-asalan, memperlakukan orang semarangan 

(membuang abu rokok sembarangan), asalkan mempunyai karir yang bagus. 

Sedangkan perempuan tidak, jika melakukan hal yang sama akan mendapatkan 

cap tidak baik oleh masyarakat. 

6. Apakah dalam video scene taman dapat mencerminkan adanya kesenjangan 

gender tentang beban kerja dalam ranah domestik, dimana laki-laki 

menjalankan peran sebagai Ibu Rumah tangga (mengasuh anak) cenderung 
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menerima apresiasi oleh masyarakat, sedangkan perempuan yang merangkap 

peran bekerja dan mengasuh anak kurang diapresiasi oleh masyarakat dan 

dianggap wajar? Jika iya atau tidak alasannya? 

“Ya, we fall for bare minimum males do. A man feeding his kids or 

changing diapers is something outstanding. A woman feeding her kids NOT 

THE COMMON WAY or changing diapers NOT THE COMMON WAY gets lots 

of hate, sadly.” 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapati kesamaan perspektif 

dalam hasil temuan peneliti dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil temuan 

peneliti dan hasil wawancara didapati bahwa scene di taman menggambarkan 

bagaimana seorang pria akan dianggap luar biasa dan mendapatkan apresiasi 

dengan minim usaha untuk mengasuh anak, karena hal tersebut dianggap hal 

yang tidak wajar dilakukan seorang pria. Sedangkan wanita mendapatkan 

stereotip negatif jika mengasuh anak dengan minim usaha, dikarenakan 

masyarakat menganggap pekerjaan mengasuh anak (mengganti popok, 

memberi makan) adalah pekerjaan yang seharusnya dilakukan wanita. Hal 

tersebut yang menggambarkan adanya kesenjangan gender beban kerja dalam 

ranah domestik. 

7. Apakah dalam video scene tempat syuting tenis mencerminkan kritik atau 

sindiran bagi masyarakat yang cenderung memberikan apresiasi kepada laki – 

laki daripada perempuan dalam hal kerja, padahal laki – laki hanya mengambil 

peran sedikit sedang kaum perempuan cenderung berusaha keras untuk 

mencapai standar yang ada? Jika iya atau tidak alasannya? 

“Saya kira itu menggambarkan bagaimana Taylor (dan beberapa aktris 

lain) harus mengikuti standar society untuk diterima. “Be more likeable” 

Taylor said to Tyler. How is likeable though?”. 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapati kesamaan perspektif 

dalam hasil temuan peneliti dengan hasil wawancara. Berdasarkan hasil temuan 
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peneliti dan hasil wawancara didapati bahwa scene di tempat syuting tenis 

menggambarkan kritik tentang standar tinggi yang diberikan kepada wanita, 

dalam scene ini mencoba menggambarkan bagaimana Taylor (dan beberapa 

artis lainnya) harus mengikuti standar masyarakat untuk dapat diterima, 

sedangkan untuk pria tidak harus dituntut untuk mengikuti standar yang ada 

untuk bisa diterima masyarakat. 


